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ПРЕДГОВОР 
 

 

Трудот Економска географија е во согласност со наставните 

програми што се изучуваат на Економскиот факултет при Универзитетот 

„Гоце Делчев„- Штип. 

Според својата содржина, опфат, структура и методологија книгата е 

концепирана да им служи пред сè на студентите од економските факултети 

за изучување на наставната дисциплина Економска географија. Главна цел 

на книгата е да даде основа за разбирање и совладување на теоретските и 

актуелни случувања и диспропорции на светското стопанство.  Диспаритетот 

во стопанската развиеност се претвори  во еден од најкрупните проблеми на 

развојот на современиот свет, па оттука и нагласениот интерес за 

истражување на територијалната разместеност на одредени важни ресурси, 

вклучувајќи го и човечкиот, производствената структура на одделни земји и 

региони, дистрибутивните канали од производствените до потрошувачките 

центри итн, кои имаат доминантно место во меѓународните прометни 

текови.  

Во содржината се опфатени определени теоретски и методолошки 

знаења и искуства кои се неопходни за согледување на основните 

карактеристики и законитости во развојот на економските системи на 

одделни земји или региони.  

Концепцијата на книгата е современо базирана, со соодветна 

поврзаност на современите и актуелни состојби на стопанските движења во 

светот, со цел на што поедноставен начин и низ практични примери, 

студентите да можат без тешкотии да ја совладаат оваа материја. Во книгата 

се разработени историскиот развој на економската географија, разместеноста 

на одделни суровини и производи, како и современите текови на капиталот. 

Со овој труд се настојува да се истакне и потребата за објективна научна 

анализа на економско-географските прашања, особено прифатени и 

применливи во научните истражувања на бројни економисти и нобеловци во 

светот. Дадена е критичка анализа и оценка за последиците од актуелните 

случувања во непланско и деградирачко искористување на одредени 

суровини и нивната рефлексија врз глобалните економски текови.  
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Во изготвувањето на учебникот Економска географија, е 

консултирана широка литература, од најразлични области: економска 

историја (појавата на локационите фактори и нивна компарација со 

современите модели за разместеност на индустријата), демографијата (за 

разместеноста и бројната состојба за најважниот ресурс - човекот), 

просторната економија, меѓународната економија, економика на 

индустријата, економика на сообраќајот, економика на одделни 

регионалните групации и алијанси, политичката економија (глобалните и 

политичко-економски влијанија), со единствена цел изворно и компетентно 

презентирање на материјата. 

Економската географија е област во која мошне брзо се 

манифестираат промени во динамиката и просторната организација на 

производството и услугите. Оттука и актуелноста од постојното следење и 

презентирање на состојбите, промените и причините за ваквите случувања во 

светското стопанство. Обемноста и разновидноста на производството на 

светското стопанство ја наметна потребата да се издвојат и прикажат само 

поголем дел од суровините, производите и услугите, кои имаат доминантно 

место во меѓународните прометни текови.  

Чувствувам неизмерна потреба да изразам искрена благодарност на 

стручната помош и искрените совети на рецензентите проф.д-р Ристо Фотов 

и проф.д-р Милан Илиески кои помогнаа во дефинирањето на стручните 

термини и со чија помош овој труд го доби овој финален облик.  

Благодарност упатувам и кон проф.д-р Луси Караниколова, која 

несебично одвои доволно време и енергија, и со максимално внимание и 

трпение да го прочита и стручно коригира овој труд.  

Длабока наклонетост, почит и благодарност изразувам особено кон 

мојот драг професор и ментор  проф.д-р Огнен Дамев, со чија помош овој 

труд го доби овој финален облик. Неговата научна продлабоченост и 

интуитивност оставија длабок белег и препознатливост во пишувањето на 

оваа материја. 

Најпосле сакам во овој труд да ја истакнам значајната стимулативна 

улога на Универзитетот „Гоце Делчев„ во доменот на научните истражувања 

како и професионалнат подготвеност напишаните трудови да ги направи 

достапни во јавноста. Ваквите трудови според наше мислење претставуваат 

неисцрпно богатство врз кое може да се базира научното и стручно 

творештво на помладите генерации. 

 

 

Скопје, јануари 2013 год.    Авторот 
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